
ข่าวสารผู้นำาภาคเอเชีย

เราคือบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าพระ- 

บิดาบนสวรรค์ของเรา ผู้ทรงรักเรา

และทราบถึงความต้องการของเรา  

พระองค์ทรงประสงค์ให้เราสื่อสารกับ

พระองค์ผ่านการสวดอ้อนวอน—สวด

อ้อนวอนหาพระองค์และไม่ใช่ใครอื่น  

พระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์ทรงสอน

เราว่า “เจ้าต้องสวดอ้อนวอนถึงพระบิดา

เสมอในนามของเรา”1 เราจะรู้จักพระบิดา

บนสวรรค์ดีขึ้นและเข้าใกล้พระองค์มาก

ขึ้นเมื่อเราสวดอ้อนวอนถึงพระองค์เป็น

ประจำาในชีวิตของเรา  ความปรารถนา

ของเราจะเหมือนพระองค์มากขึ้น

ข้าพเจ้าจำาได้เมื่อผู้สอนศาสนาสอน

ข้าพเจ้าครั้งแรกถึงวิธีการสื่อสารกับพระ-

บิดาบนสวรรค์ พวกเขาสอนสี่ขั้นตอนใน

การสวดอ้อนวอน  นอกจากสี่ขั้นตอนนี้

แล้ว ข้าพเจ้าก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการ

สวดอ้อนวอนมากนักในเวลานั้น  ดังนั้น

การสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าเกือบทุก

ครั้งจึงเหมือนกับ “การหยิบโทรศัพท์ขึ้น

มาสั่งของ…และวางหูเมื่อสั่งเสร็จ”2 หรือ 

“การร้องหาเป็นช่วง ๆ ในยามวิกฤต…คิด

ว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นช่างซ่อมหรือเป็นผู้ให้

บริการที่จะช่วย [ข้าพเจ้า] ในยามฉุกเฉิน

เท่านั้น”3  เมื่อข้าพเจ้าเติบโตในศาสนจักร

ผ่านการเรียนรู้จากพระคัมภีร์และคำาสอน 

ของผู้นำาศาสนจักรมากข้ึน ข้าพเจ้าก็เข้าใจ 

มากขึ้นว่าควรจะสวดอ้อนวอนสื่อสารกับ

พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

ประธานฮิงค์ลีย์สอนว่า “เราต้องครุ่น- 

คิด ใคร่ครวญ นึกถึงสิ่งที่เราจะสวดอ้อน 

วอนหรือทูลขอ จากนั้นพูดกับพระผู้เป็น

เจ้าเหมือนบุคคลหนึ่งพูดกับอีกบุคคล

หนึ่ง”4  ประธานฮันเตอร์ยังสอนด้วยว่า 

“เราควรระลึกถึงพระผู้สูงสุดทั้งวันคืน—

ตลอดเวลา—ไม่ใช่เฉพาะยามที่เราไม่มี

แหล่งช่วยอื่นและเราต้องการความช่วย

เหลืออย่างสุดชีวิต”5  ศาสดาพยากรณ์

มอรมอนเตือนเราด้วยว่าหากใครก็ตาม 

“สวดอ้อนวอนและไม่ใช่ด้วยเจตนาอัน

แท้จริงจากใจ; แท้จริงแล้ว, และย่อมไม ่

เป็นประโยชน์กับเขาเลย, เพราะพระผู้

เป็นเจ้าไม่ทรงรับคนเช่นนั้น.”6  เพื่อที่จะ 

สวดอ้อนวอนอย่างมีความหมาย เราต้อง 

นอบน้อมถ่อมตนและสวดอ้อนวอนด้วย 

ความจริงใจและ “สุดพลังของใจ”7  นอก 

จากนี้ เรายังเรียนรู้จากพระผู้ช่วยให้รอด

ว่าเราต้องระวังที่จะหลีกเลี่ยงการสวด

อ้อนวอนโดยใช้คำาพูด “พล่อย ๆ ซ้ำาซาก”8

เมื่อเราแสวงหาการนำาทางและความ

เข้มแข็งจากพระบิดาบนสวรรค์ในทุกสิ่ง

ที่เราทำา เราควรถือว่าคำาแนะนำาที่แอลมา

ให้แก่ฮีลามันบุตรของท่านเป็นคำาแนะนำา

ที่ดีสำาหรับเราเช่นกัน  “แท้จริงแล้ว, และ

จงเรียกหาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อการดำารงชีวิต

ทุกอย่างของลูก; แท้จริงแล้ว, ขอให้การ

กระทำาทั้งหมดของลูกเป็นไปเพื่อพระเจ้า, 

และไม่ว่าลูกจะไปที่ใดก็ขอให้การนั้นอยู่

กับพระเจ้า; แท้จริงแล้ว, ขอให้ความคิด

ของลูกมุ่งอยู่กับพระเจ้า; แท้จริงแล้ว, ขอ

ให้ความรักของใจลูกมอบไว้แด่พระเจ้า

ตลอดกาล.  จงปรึกษาพระเจ้าในการ 

กระทำาทั้งหมดของลูก, และพระองค์จะ

ทรงชี้ทางให้ลูกเพื่อความดี; แท้จริงแล้ว, 

เมื่อลูกลงนอนตอนกลางคืนจงลงนอน

อยู่กับพระเจ้า, เพื่อพระองค์จะทรงดูแล

ลูกในการหลับของลูก; และเมื่อลูกลุกขึ้น 

ตอนเช้าขอให้ใจลูกเต็มไปด้วยความ
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สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้า
ในการสวดอ้อนวอน
เอ็ลเดอร์ซุย ฮอง พอน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า; และหากลูก

ทำาสิ่งเหล่านี้, พระองค์จะทรงยกลูกขึ้นใน

วันสุดท้าย.”9

พระบิดาบนสวรรค์ทรงคาดหวังให้เรา

ทำามากกว่าเพียงทูลขอพรจากพระองค์  

บ่อยครั้งพระองค์ทรงเรียกร้องให้เรา 

“ศึกษาไตร่ตรองในความคิด [ของเรา]” 

ก่อนที่พระองค์จะทรงให้คำาตอบ10  หาก

เราสวดอ้อนวอนขอการนำาทาง พระองค์

ทรงคาดหวังให้เราเปิดรับเสียงกระซิบ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์  หากเราสวด

อ้อนวอนเพื่อความผาสุกของเราเองและ

ความผาสุกของผู้อื่น คำาสวดอ้อนวอน

ของเราจะสูญเปล่าหากเรา “ปฏิเสธคน

ขัดสน, และคนเปลือยเปล่า, และไม่

เยี่ยมเยียนคนเจ็บและคนมีทุกข์, และ

ให้ทรัพย์สินของท่าน, หากท่านมี, แก่ผู้ที่

ขัดสน.”11  พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วย

เหลือเราในความพยายามที่ชอบธรรม

ทั้งหมดของเรา แต่น้อยครั้งที่พระองค์

จะทรงทำาอะไรบางอย่างให้เราหากเรา

สามารถทำาสิ่งนั้นได้ด้วยตนเอง

ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์สอนเราว่า 

“คำาสวดอ้อนวอนมากมายเอื้อนเอ่ยขณะ

ที่เราคุกเข่า…แต่คำาสวดอ้อนวอนเงียบ ๆ 

จากใจก็ไปถึงสวรรค์ได้เช่นกัน”  เราร้อง 

เพลงว่า ‘การสวดอ้อนวอนดวงจิตต้อง 

การ ออกเสียงหรือนึกในใจ’12…เยเรมีย์

แนะนำาให้เราสวดอ้อนวอนด้วยสุดใจ

และสุดจิตวิญญาณ13  อีนัสเล่าว่าจิต

อันสงบแผ่วเบาของพระวิญญาณศักดิ์- 

สิทธิ์ หรือขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของเรา 

คำาตอบอาจมาผ่านการกระทำาอันเมตตา

ของผู้คนรอบข้างเราเช่นกัน

บางครั้งเราอาจรู้สึกไม่มีค่าควรพอที่

จะสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์  นีไฟ

สอนเราว่า “…เพราะหากท่านจะฟังพระ- 

วิญญาณซึ่งสอนมนุษย์ให้สวดอ้อนวอน, 

ท่านจะรู้ว่าท่านต้องสวดอ้อนวอน; เพราะ 

วิญญาณชั่วไม่สอนมนุษย์ให้สวดอ้อน 

วอน, แต่สอนเขาว่าเขาต้องไม่สวดอ้อน 

วอน.”19  ซาตานมักจะต้องการล่อลวง

หรือชักจูงเราเสมอไม่ให้สวดอ้อนวอน  

อย่างไรก็ตาม พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน

เราว่า “สวดอ้อนวอนเสมอ, เพื่อเจ้าจะ

ออกมาอย่างผู้ชนะ; แท้จริงแล้ว, เพื่อ

เจ้าจะชนะซาตาน, และเพื่อเจ้าจะหน ี

ให้พ้นมือผู้รับใช้ของซาตานที่เกื้อหนุน

งานเขา.”20  เราควรทำาให้ใจเรา “อิ่มเอิบ, 

และมุ่งไปที่การสวดอ้อนวอนถึง [พระผู ้

เป็นเจ้า] ตลอดเวลา”21ไม่ว่าเราจะอยู่ที ่

ใดก็ตาม  เราสามารถแสดงความขอบ 

พระทัยต่อพระบิดาอย่างเงียบ ๆ และทูล

ขอพระองค์ให้ทรงเสริมกำาลังเราในหน้าที่

รับผิดชอบของเรา และช่วยเราในช่วง

เวลาแห่งการล่อลวงหรือภยันตรายทาง

ร่างกาย  

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าช่องทางสื่อสาร

ของเรากับพระบิดาบนสวรรค์เปิดตลอด

เวลา  ไม่มีอำานาจใดของโลกที่สามารถ

วิญญาณของท่านหิวโหยเพียงใดและ

ท่านสวดอ้อนวอนตลอดวัน14  การสวด

อ้อนวอนแตกต่างกันไปตามความจริงจัง  

แม้พระผู้ช่วยให้รอดยังทรง ‘อธิษฐาน

อย่างจริงจัง’ ในยามที่ทรงเจ็บปวดรวด

ร้าว15 … เมื่อเราแสวงหาพรจากการสวด

อ้อนวอน บางครั้งต้องอาศัยการทำางาน 

ความพยายาม และความขยันหมั่นเพียร

ในส่วนของเราด้วย

“ตัวอย่างเช่น บางครั้งการอดอาหารก็

เป็นสิ่งที่ควรทำาเพราะเป็นพยานหลักฐาน

ที่แน่นหนักถึงความจริงใจของเรา  ดังที่

แอลมาเป็นพยานต่อผู้คนในเซราเฮ็มลา 

ว่า ‘ข้าพเจ้าอดอาหารและสวดอ้อนวอน

มาหลายวันเพื่อข้าพเจ้าจะรู้เรื่องเหล่า

นี้ด้วยตนเอง. และบัดนี้ข้าพเจ้ารู้ด้วย

ตนเองว่าเรื่องเหล่านี้จริง; เพราะพระเจ้า

พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงเรื่องเหล่านี้ให้

ประจักษ์แก่ข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณ

ศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์’16 เม่ือเราอดอาหาร 

เราทำาให้จิตวิญญาณเราถ่อมลง17 ทำาให้

เราสอดคล้องกับพระผู้เป็นเจ้าและพระ-

ประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มาก

ขึ้น”18

การสวดอ้อนวอนเป็นการสื่อสารสอง

ทาง  เมื่อเราสวดอ้อนวอนเสร็จ เราควร

ใช้เวลานิ่งฟัง  ช่วงเวลานั้นจำาเป็นต่อการ 

ท่ีพระบิดาบนสวรรค์จะทรงแนะนำา นำาทาง 

หรือปลอบโยนขณะเรากำาลังคุกเข่า  บ่อย 

ครั้งคำาตอบของพระองค์มาผ่านสุรเสียง
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แยกเราหรือหยุดเราไม่ให้เข้าถึงพระบิดา

บนสวรรค์ของเราได้  ไม่มีทางเกิดข้อ

ผิดพลาดทางเทคนิคหรือระบบล่มเมื่อ

เราสวดอ้อนวอน  ไม่มีจำากัดจำานวนครั้ง

หรือความยาวที่เราจะสวดอ้อนวอนได้ใน

แต่ละวัน  ไม่มีโควตาจำากัดจำานวนความ

ต้องการที่เราจะปรารถนาหรือทูลขอใน

การสวดอ้อนวอนแต่ละครั้ง  เราเข้าถึง

พระองค์ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่  ช่อง

ทางสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์จะถูก

ปิดกั้นได้ก็ต่อเมื่อเราเลือกที่จะไม่สื่อสาร

กับพระองค์ หรือเมื่อเราทำาบาปจนทำาให้

ไม่สามารถรับฟังเสียงกระซิบของพระ-

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้  การกลับใจคือวิธี

กำาจัดสิ่งปิดกั้นทั้งหมดออกไปจากช่อง

ทางสื่อสารของเรากับพระบิดาบนสวรรค์  

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์

ทรงรักเราและทรงรักที่จะสื่อสารกับลูก ๆ 

ของพระองค์  ในพระนามของพระเยซู
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19.	 2	นีไฟ	32:8.

20.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	10:5.

21.	 แอลมา	34:27;	ดู	3	นีไฟ	20:1	ด้วย.

“เราเข้าถึงพระองค์ได้ทุกเวลาและทุกสถานที ่

ช่องทางสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค ์

จะถูกปิดกั้นได้ก็ต่อเมื่อเราเลือก 

ที่จะไม่สื่อสารกับพระองค์”
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ผมมีความหวังเพราะความรักของพระผู้เป็นเจ้า

ท4 เ ลี ย โ ฮ น า

ทีมชาติไทยไปแข่งกีฬารักบี้วีลแชร์ ที่
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  อธิการวอร์ด
ไปส่งผมที่สนามบินพร้อมกับเป็นกำาลัง
ใจให้  ผมได้เหรียญทองแดงกลับมาจาก
การแข่งขั้นครั้งนั้น  ทุกวันนี้ผมยังคงอยู่
ในเส้นทางแข่งขันของชีวิตในศาสนจักร 
โดยอดทนและแน่วแน่ต่อศรัทธาในพระ- 
ผู้เป็นเจ้า แม้ว่าผมจะไม่เหมือนคนปกติ
ทั่วไป  ผมรับใช้ทำางานที่ได้รับมอบหมาย 
มาโบสถ์เป็นประจำา  พยายามเป็นแบบ
อย่างท่ีดี  ผมเป็นผู้ปฏิบัติศาสนพิธีศีลระลึก 
โดยการสวดให้พรขนมปังและน้ำา  ผมม ี
ความสุขท่ีได้ทำาหน้าท่ีโดยใช้อำานาจฐานะ 
ปุโรหิต  เพราะความรักที่ได้รับจากพระผู้
เป็นเจ้า ผมจึงยังมีความสุขและมีความ
หวังทุกวันน้ี  ผมรู้ว่าเม่ือเราทำาส่ิงใดก็ตาม 
ด้วยความอดทนและมีมานะบากบ่ัน พยา- 
ยามทำาให้ดีที่สุด  โดยมีพลังจากพระผู้
เป็นเจ้าช่วยเหลือ สิ่งนั้นจะสำาเร็จ 

กำาชัย ไฮเดอร์, บางนา กรุงเทพฯ

ระหว่างนั้นผมได้เรียนวิชาชีพจนได้รับ
ประกาศนียบัตรเพื่อนำาไปประกอบอาชีพ
สำาหรับคนพิการ  หลังจากฟักฟื้น ผมเข้า
มาทำางานที่กรุงเทพฯ  แต่ละวันผมอยู่
คนเดียวในห้องเช่า เดินทางไปทำางาน 
ต้องพึ่งพากำาลังตนเอง ทำาทุกอย่างด้วย
ตนเอง  จนวันสำาคัญมาถึงเมื่อเพื่อนข้าง
ห้องผมมาเคาะประตูพร้อมกับสตรีชาว
ต่างชาติสองคนซึ่งเป็นผู้สอนศาสนา  
พวกเขาบอกว่าขอเวลาแบ่งปันศาสนาได้
ไหม  ผมหวนนึกถึงเม่ือคร้ังท่ีผมไปพักฟ้ืน 
และทำากายภาพบำาบัดที่ชลบุรี ผมเคย
เรียนรู้และเริ่มรู้สึกศรัทธาในพระเยซู
คริสต์อยู่บ้าง  ผมจึงตอบตกลง  จากวัน
นั้นทำาให้ผมได้เริ่มเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ศาสนจักรและรับบัพติศมาในเวลาต่อมา  

วันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ผม 
  มีโอกาสรับใช้ชาติโดย 
   เป็นตัวแทนนักกีฬา

ผมเสียใจและ
หมดกำาลังใจ 

แต่ทั้งคืนวันนั้นผมคิด
ว่าจะต้องลุกขึ้นสู้ให้
ได้ ผมจะมีชีวิตอยู ่
ต่อไป จนเมื่อเพื่อน
ข้างห้องมาเคาะประตู
พร้อมกับซิสเตอร ์
ผู้สอนศาสนา

เมื่อ 8 ปีก่อน ผมขับรถจากจังหวัด
ระยองมากรุงเทพฯ ด้วยความเร็วจน

เกิดอุบัติเหตุตรงไหล่ทางระหว่างทางลง
เขา  รถพลิกค่ำาตกเหวไม่ลึกมาก  เพื่อน
คลานออกมาจากรถและเรียกให้ผม
คลานตามออกมา  ผมบอกเพื่อนผมว่า
ร่างกายผมเคลื่อนไหวไม่ได้  ผมรู้สึกตัว
อีกครั้งที่โรงพยาบาล กระดูกคอแตก 
และต้องทำาการผ่าตัด  แพทย์บอกว่าผม
จะเดินไม่ได้และจะเป็นอัมพาต

ผมเสียใจและหมดกำาลังใจ เหมือน
เพียงชั่ววินาทีเดียวชีวิตก็จะหมดหวัง   
แต่ทั้งคืนวันนั้นผมคิดว่าจะต้องลุกขึ้นสู้
ให้ได้  ผมจะมีชีวิตอยู่ต่อไป

ผมไปฟักฟื้นและทำากายภาพบำาบัดที่
พัทยา จังหวัดชลบุรี   ภา
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ครอบครัวนิรันดร์
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ครอบครัวมีความสำาคัญมากในแผน 
แห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า  

ดิฉันได้มาเกิดบนแผ่นดินโลกนี้ มีพ่อแม ่
ที่รัก คอยดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เล็กจนโต 
ได้รับความอบอุ่นและคำาสอนหล่อเลี้ยง
ให้เป็นคนดี เป็นความรักอันบริสุทธิ์ ดิฉัน 
มีพ่อแม่ที่ประเสริฐ 

ดิฉันมีพี่ชายพี่สาวที่แสนดี  พี่สาวดิฉัน
เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ครอบครัวของ
พี่สาวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัว
ดิฉัน  พวกเขาช่วยครอบครัวดิฉันให้ม ี
โอกาสได้เรียนรู้แผนแห่งความรอดของ 
พระผู้เป็นเจ้าและพระกิตติคุณของพระ- 
องค์  จนทำาให้ดิฉันกับสามีพร้อมด้วย
ลูกชายสองคนรับบัพติศมาพร้อมกันทั้ง
ครอบครัว  แต่คุณแม่ดิฉันยังไม่ได้รับ 
บัพติศมาในเวลานั้น  

เราได้เรียนรู้ถึงความรักที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงมีต่อลูก ๆ ของพระองค์ทุกคน  ความ

และไปประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์แทน 
ผู้วายชนม์ที่พระวิหาร

ดิฉันตระหนักว่าการที่เราเกิดมาบน
แผ่นดินโลกนี้  มีครอบครัว มีพ่อ แม่ ลูก
หลาน ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพชนของ
เรา นั่นคือพรที่วิเศษมาก  เป็นความรัก 
ความผูกพันที่ดิฉันไม่อยากให้สิ้นสุดลง
หลังจากชีวิตมรรตัย เพราะดิฉันอยากมี
ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์  เมื่อเรา
ทำาส่วนของเราเพื่อช่วยพ่อ แม่ พี่ น้อง 
ญาติๆ และบรรพชน  พระบิดาบนสวรรค์
จะทรงคอยช่วยเหลือเราเสมอตามเวลา 
และวิธีของพระองค์เอง  ดิฉันรักครอบครัว 
และรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู
คริสต์ทรงพระชนม์อยู่  พระองค์ทรงรัก
พวกเราทุกคน 

ละออง วรรณชาลี, บุรีรัมย์

ปรารถนาของดิฉันกับพี่สาวคือให้พ่อแม ่
และพี่ชายได้เรียนรู้พระกิตติคุณ  เพื่อ
ครอบครัวเราจะได้มีโอกาสอยู่ด้วยกัน 
ชั่วนิรันดร์  เราสวดอ้อนวอนถึงพระบิดา
บนสวรรค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เพื่อ
พวกเขา และดิฉันสวดอ้อนวอนในพระ- 
วิหารเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย  แล้วคำาสวด
อ้อนวอนก็ได้รับคำาตอบเมื่อคุณแม่ยอม
ให้ผู้สอนศาสนามาสอนที่บ้าน  แม้บ้าน
เราจะอยู่ห่างจากโบสถ์ประมาณ 40 
กิโลเมตร แต่แม่ก็ไปโบสถ์กับดิฉันทุก
วันอาทิตย์ และเข้าร่วมการประชุมและ
กิจกรรมทั้งของท้องถิ่นและของสาขา  
แม่บอกว่าท่านมีความสุขมาก รู้สึกเข้ม
แข็ง และแข็งแรงมากขึ้น แล้วท่านก็รับ
บัพติศมาในเวลาต่อมา  ส่วนพี่ชายของ
ดิฉันที่อยู่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้เรียนพระ-
กิตติคุณเช่นกัน  ต่อมาหลานชายของ
สามีดิฉันก็รับบัพติศมาอีกคน  นอกจาก
ครอบครัวท่ียังมีชีวิตอยู่ของเราแล้ว บรรพ- 
ชนของเราก็สำาคัญ  เราได้ช่วยเหลือบรรพ- 

ชนโดยการค้นคว้า
ประวัติครอบครัว

ดิฉันกับพี่สาวต้องการให้พ่อแม่และพี่ชายเรียนรู้พระกิตติคุณ 
เพื่อครอบครัวเราจะได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์  

นอกจากครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ บรรพชนของเราก็สำาคัญ
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มุ ม เ ย า ว ช น

เสริมสร้างความรู้และศรัทธาผ่านกิจกรรมเยาวชน
โดย ซิสเตอร์โจแอน ซาวเวิร์ด
ผู้สอนศาสนาอาวุโสสาขาอยุธยา

t	บาสเก็ตบอลไล่ล่าพระคัมภีร์: จุดประสงค์เพื่อทำาความรู้จัก 
พระคัมภีร์มอรมอนให้ดีข้ึนและรู้วิธีหาข้อพระคัมภีร์ สองทีมแข่งกัน 
หาเรื่องราวในพระคัมภีร์มอรมอน  แล้วทำาคะแนนด้วยการโยน 
ลูกบาสลงห่วง

ยุทธภัณฑ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า: 	

เราแบ่งเยาวชน
ออกเป็น 6 กลุ่ม 
โดยให้แต่ละกลุ่ม
ทำายุทธภัณฑ์ 
หน่ึงช้ินตามท่ี 
สอนไว้ใน เอเฟ- 
ซัส 6:10-18 และ 
คพ. 27:15-18 
โดยใช้กระดาษสี 
กระดาษฟอยล์ 
และกระดาษแข็ง

ได้แก่ คาดเอวแห่งความจริง เกราะอกแห่งความชอบธรรม 

เท้าของการเตรียมพระกิตติคุณแห่งสันติสุข  โล่แห่งศรัทธา 

หมวกเหล็กแห่งความรอด และดาบแห่งพระวิญญาณซึ่ง 

คือพระคำาของพระผู้เป็นเจ้า  ช่วงสำาคัญของกิจกรรม เราให ้

อาสาสมัครสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระผู้เป็นเจ้าภา
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กิจกรรมเยาวชนสามารถทำาให้สนุก และ มีจุดประสงค์ได ้

ในเวลาเดียวกัน  ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมบางอย่างที่จัดขึ้น 

ในสาขาอยุธยา

	สนามกอล์ฟย่อส่วน 
แผนแห่งความรอด:  

หลุมกอล์ฟห้าหลุมอธิบาย 

เก่ียวกับแผนแห่งความรอด  

หลุมแรกแทนชีวิตก่อนเกิด

และจบลงด้วยการที่แต่ละ

คนได้รับร่างกาย (แจกลูก

กอล์ฟแทนร่างกาย)  หลุม

ที่สองเป็นการตีแนวตรงที่

ยากขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการ

ล่อลวงต่าง ๆ เช่น บุหรี่ 

ยาเสพติด การแต่งกาย
ไม่สุภาพ เป็นต้น  หลุมท่ีสามนำาไปสู่หุบเขามรณะผู้เล่นแต่ละคนตีลูก
กอล์ฟในท่อหรืออุโมงค์มืดแทนการแยกจากกันของวิญญาณและ
ร่างกาย  หลุมที่สี่ ในเมืองบรมสุขเกษม เรารับประทานคุกกี้และ
นมขณะเรียนรู้ว่าเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ของ
พระองค์เพื่อจะได้กลับไปรวมกับร่างกายของเรา (ลูกกอล์ฟ) อีกครั้ง  
หลุมที่ห้าแห่งการฟื้นคืนชีวิตนำาเราไปสู่การพิพากษาและอาณาจักร
ซีเลสเชียล 
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บทเพลงและรจนาสารชดุ “ครสิต์มาส 

ครั้งแรกในเบ็ธเลเฮมและคริสต์มาสครั้ง

แรกในเซราเฮ็มลา” จัดแสดงขึ้นในวันที่ 

14-15 ธันวาคม 2013 ท่ีอาคาร

ประชุมอโศก  เพื่อบอกเล่าเรื่องราว

ประสูติกาลของพระเยซูคริสต์ในทวีป

เอเชีย และเรื่องราวของผู้คนที่รอคอย

การประสูติมาของพระเยซูคริสต์ใน

ทวีปอเมริกา  การแสดงประกอบด้วยทีม

งานรวมเกือบ 50 ชีวิตจากหลายวอร์ด

และสาขาในสเตคกรุงเทพและบางส่วน

จากท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ  โดยมีจุด 

ประสงค์เพื่อให้ผู้คนระลึกถึงการประสูติ

ของพระเยซูคริสต์

การแสดงครั้งนี้เปิดการแสดง 6 รอบ 

โดยมีผู้เข้าชมประมาณ 700 กว่าคน และ 

มีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ รอบบริเวณ

งานจากสมาชิกและผู้สอนศาสนา 

ประเทศไทย

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

ไฟร์ไซด์คริสต์มาสคอนเสิร์ตใน

บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองเหมือน

ครอบครัวใหญ่ของท้องถิ่นกรุงเทพ

เหนือ ภายใต้หัวข้อ “Homemade 

Heart-made คริสต์มาสแห่งการให้”

โดยสมาชิกจากแปดสาขาร่วมแรง

ร่วมใจกันทำาอาหารสุดฝีมือ และ

ร้องบทเพลงจากใจเพื่อถวายแด่

พระผู้ช่วยให้รอด  จุดประสงค์เพื่อ

สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในท้องถ่ินผ่านบรรยากาศของวิญญาณคริสต์มาส 

โดยเน้นท่ีการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยไม่จำากัด 

ทักษะและพรสวรรค์  ทำาให้มีสมาชิกและผู้สนใจ

ทุกเพศทุกวัยรวมกว่า 300 คนมีส่วนร่วมใน

การแสดงและการเตรียมงานครั้งนี้ และมีผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นเกือบห้าร้อยคน 

โฮมเมด-ฮาร์ทเมดคริสต์มาส

คริสต์มาสสองแผ่นดิน
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ประเทศไทย

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่านเพื่อลงใน

เว็บไซต์ Facebook หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ข้อความและ 

รูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th  หรือติดตามข่าวสารที่ facebook.com/mormonthai

คริสต์มาสแสงสว่างของพระคริสต์

นิทรรศการเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในมุมมอง

ของแต่ละองค์การในท้องถิ่นเชียงใหม่จัดขึ้นช่วง

วันที่ 19-20 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ อาคารประชุม

เชียงใหม่  ภายในงานเน้นการประดับตกแต่งไฟ

คริสต์มาสแบบตระการตา พร้อมด้วยการบรรเลง

และขับร้องบทเพลงคริสต์มาสทั้งภายในและ

ภายนอกตลอดงาน
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